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Kuvailun yhtenäisyys ja laatu?

• Laatu. Kuvailu on virheetöntä; perustuu RDA sääntöihin, MARC21 
formaattiin, KUMEAn ohjeisiin (sovellusohje, verkkoaineistojen 
kuvailuohje) ja Metatietosanastoon

• Yhteneväisyys. Kuvailussa on pakollisia mutta myös valinnaisia 
sääntöjä. Kuvailuratkaisujen tulisi olla samanlaisia kuvailijasta 
riippumatta

• Kuvailutehtävä. E-kirjatietueita analysoimassa mallivastausryhmä:
• Ville Huhtala, Helsingin yliopiston kirjasto

• Irina Vikman Hämeen ammattikorkeakoulu

• Satu Niininen, Kansalliskirjasto



Ennakkotehtävä ja vastaajat

• Ennakkotehtävä lähetetty Melinda-cat -listalle 7.3.2021, vastausaika 
8.-12.3

• Tehtävänanto: tee paras mahdollinen kuvailu aineistosta 
https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/essays-on-
family-migration-and-geographical-mobility-in-finland.html

• 19 vastauksia
ammattikorkeakoulukirjasto 4 Haaga-Helian ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu

erikoiskirjasto 1 SKS:n kirjasto

kansalliskirjasto 1 Fennica

yleinen kirjasto (kimppa) 3 Eepos-kirjastot, Keski-kirjastot, PIKI-kirjastot

yliopistokirjasto 10 Aalto, Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Svenska
handelshögskolan, Turun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Tritonia

https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/essays-on-family-migration-and-geographical-mobility-in-finland.html


Julkaisutapa, sisältötyyppi, mediatyyppi, 
tallennetyyppi ja kiinteämittaiset kentät

Kenttä Ind. Sisältö Huomiot
julkaisutapa nimiö/07 m - monografia 1 kausaripohja
sisältötyyppi 336 ## $a teksti $b txt $2 rdacontent
mediatyyppi 337 ## $a tietokonekäyttöinen $b c $2 rdamedia
tallennetyyppi 338 ## $a verkkoaineisto $b cr $2 rdacarrier

RDA 2.13 Julkaisutapa = yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto
RDA 6.9 Sisältötyyppi (ydinelementti)
RDA 3.2 Mediatyyppi (lisäydinelementti)
RDA 3.3 Tallennetyyppi (ydinelementti)

KenttäInd. Sisältö Huomautus

nimiö 02658nam a22003614i 4500 1 kpl kausaripohja, 2 kpl '5’ - osittainen (alustava) taso

006 m#####o##d######## valinnainen, käytetty 7 kertaa

007 cr||||||||||||

008 101006s2010####fi#a####obm###000#0#eng#c 1 kpl kausaripohja



Luetteloiva organisaatio (Kumean sovellusohje, pakollinen)

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

040 ## $a <ISIL> $b fin $e rda tai 040$b swe

RDA 2.15 Manifestaation tunniste (ydinelementti)
Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

020 ## $a 978-952-224-049-1 $q PDF 18 kpl

020 ## $a 978-952-224-049-1 $q pdf 1 kpl

RDA 6.11 Ekspression kieli (ydinelementti)

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

tekstin kieli 008/35-37 'eng'

tekstin kieli 041 0# $a eng KUMEA: pakollinen

huomautus kielistä 546 ## $a englanti 1 kpl

Sovellusohje 546: Tarkemmat tiedot aineiston sisällön ilmaisemiseen käytetystä kielestä tai 
kielistä merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään 
tarvittaessa täydentämään kentän 041 tietoja.



Nimeke ja vastuullisuustiedot, tekijä
RDA 2.3.2 Päänimeke (ydinelementti)
RDA 2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto (ydinelementti)

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

245 10 $a Essays on family migration and geographical mobility in Finland / $c Satu Nivalainen.

245 00 $a Essays on family migration and geographical mobility in Finland / $c Satu Nivalainen. 1 kpl

RDA 6.2.2 Teoksen ensisijainen nimeke (ydinelementti)

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

240 10 $a Essays on family migration and geographical mobility in Finland 1 kpl

Sovellusohje 240: Jos teos on alkukielellä ja teoksen ensisijainen nimeke on 
sama kuin kenttään 245‡a tallennettava manifestaation päänimeke, teoksen 
ensisijaista nimekettä ei tarvitse merkitä kenttään 130/240



Nimeke ja vastuullisuustiedot, tekijä
9.2.2 Henkilön ensisijainen nimi (ydinelementti)
9.3 Henkilöön liittyvä ajankohta (ydinelementti)
RDA 18.5 Suhteen määrite

KenttäInd. Sisältö Huomautus
100 1# $a Nivalainen, Satu, $d 1971- $0(FI-ASTERI-N)000095279 $e kirjoittaja. 1 kpl
100 1# $a Nivalainen, Satu, $d 1971- $e författare. $0 (FI-ASTERI-N)000095279 1 kpl - ok
100 1# $a Nivalainen, Satu, $d 1971- $e kirjoittaja, $e respondentti. $0 (FI-ASTERI-N)000095279 1 kpl - ok
100 1# $a Nivalainen, Satu, $d 1971- $e kirjoittaja. $0 (FI-ASTERI-N)000095279 9 kpl - ok
100 1# $a Nivalainen, Satu, $d 1971-$0(FI-ASTERI-N)000095279 $e kirjoittaja. 1 kpl
100 1# $a Nivalainen, Satu, $e kirjoittaja, $e respondentti. $0 (FI-ASTERI-N)000095279 1 kpl
100 1# $a Nivalainen, Satu, $e kirjoittaja. 4 kpl
100 1# $a Nivalainen, Satu, $e kirjoittaja. $0 (FI-ASTERI-N)000095279 1 kpl

Auktorisointi unohtunut?

kirjoittaja ↔ kirjoittaja, respondentti ↔ respondentti ?
RDA I.2 respondentti: Oppiarvoa tavoiteleva kandidaatti, joka akateemisessa väitöstilaisuudessa puolustaa tai 
opponoi preeseksen esittelemää väitöskirjaa.



Julkaisutiedot
RDA 2.8.2 Kustannuspaikka (ydinelementti)
RDA 2.8.4 Kustantajan nimi (ydinelementti)
RDA 2.8.5 Kustantajan rinnakkainen nimi
RDA 2.8.6 Julkaisuaika (ydinelementti)

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT = Pellervo Economic Research, $c 2010. "$b" puuttuu

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT / Pellervo Economic Research, $c 2010. " / ” 2 kpl

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT /Pellervo Economic Research, $c 2010. " /”

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT/Pellervo Economic Research, $c 2010. "/”

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimuskeskus PTT / Pellervo Economic Research, $c 2010. " / ”

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos, $c 2010.

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT, $c 2010 loppupiste

264 #1 $a Helsinki : $b Pellervon taloustutkimus PTT, $c 2010. 10 kpl

264 #1 $a Helsinki : $b PTT, $c 2010.

KAIKKI VÄÄRIN!



Julkaisutiedot

• Aineistossa:
• Pellervon taloustutkimus PTT / Pellervo Economic Research

• Helsinki 2010

• RDA 1.7.3 Välimerkitys: Tiedonlähteessä esiintyvä välimerkitys 
jäljennetään kuvailuun.
POIKKEUS: Tietoelementtejä erottava välimerkitys. Tiedonlähteessä 
käytetty välimerkitys, joka erottaa eri kuvailuelementteinä merkityt 
tiedot toisistaan, jätetään merkitsemättä.   (Ei sovellusohjeessa)

"Pellervon taloustutkimus PTT" ja "Pellervo Economic Research"



Julkaisutiedot
RDA 2.8.4.6: Jos kustantajan nimi esiintyy tiedonlähteessä useammalla kielellä tai 
kirjoitusjärjestelmällä, merkitään kuvailuun päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä 
oleva muoto.

KenttäInd. Sisältö Huomautus
264 #1 $a Helsinki : $b Pellervo Economic Research, $c 2010.ydinelementti

Jos halutaan merkitä rinnakkainen kustantajan nimi:
2.8.4 Kustantajan nimi (ydinelementti)
2.8.4.6: valitaan kustantajan nimi päänimekkeen kielellä eli "Pellervo Economic Research"
2.8.5.3 Jos tiedonlähteessä on useita kustantajan rinnakkaisia nimiä, ne merkitään kuvailuun 
järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää nimien järjestystä

"Pellervo Economic Research" on jo käytetty (kustantajan nimi (ydinelementti)), joten rinnakkaisena 
kustantajan nimenä käytetään suomalaista muotoa  (ei sovellusohjeessa)

KenttäInd. Sisältö Huomautus
264 #1 $a Helsinki : $b Pellervo Economic Research = $b Pellervon taloustutkimus PTT , $c 2010. valinnainen



Julkaisutiedot

KenttäInd. Sisältö Huomautus
710 2# $a Pellervon taloustutkimus (yhdistys) $0 (FI-ASTERI-N)000029335 1 kpl
710 2# $a Pellervon taloustutkimus (yhdistys), $e kustantaja. $0 (FI-ASTERI-N)0000293351 kpl
710 2# $a Pellervon taloustutkimus (yhdistys), $e julkaisija. $0 (FI-ASTERI-N)000029335 1 kpl

RDA 21 Manifestaatioon liittyvät toimijat
RDA 21.3 Kustantaja
Kustantaja merkitään, mikäli tietoa pidetään tärkeänä löytyvyyden kannalta.

RDA 19 Teokseen liittyvät toimijat
RDA 19.3 Teokseen liittyvä muu toimija
Teokseen liittyvät muut toimijat merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä löytyvyyden kannalta
I.2.2 Suhteen määritteet muille teokseen liittyville toimijoille
julkaisija: Teoksen julkaiseva toimija, kuten virallinen toimielin

roolitermi: <ei mitään> ↔ kustantaja ↔ julkaisija  → kaikki käy



Ilmiasu
RDA 3.4 laajuus (ydinelementti)
RDA 3.4.1.3: Manifestaation laajuus merkitään ilmoittamalla yksiköiden määrä sekä yksikön tyyppi →  1 verkkoaineisto

RDA 3.4.1.7 Osayksiköiden määrä/3.4.1.7.5 Verkkoaineistot
... vastaavat muodoltaan painettua ... aineistoa (esim. PDF). Tällöin täsmennetään osayksiköiden määrä 
noudattamalla soveltuvaa laajuutta koskevaa ohjetta: teksti (katso 3.4.5).

RDA 3.4.5 Tekstin laajuus/3.4.5.3.1 Numeroidut ja numeroimattomat jaksot
Jos manifestaatio koostuu sekä numeroiduista että numeroimattomista jaksoista, lehdistä tai palstoista, 
numeroimattomia jaksoja ei huomioida, paitsi jos:
a) numeroimaton jakso muodostaa oleellisen osan manifestaatiosta
tai 
b) numeroimattomaan jaksoon kuuluu sivuja jne. joihin viitataan huomautuksissa.

RDA 7.15.1.3 Kuvasisällön merkitseminen
Kuvasisältö merkitään, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta. Käytetään yhtä tai useampaa 
soveltuvaa termiä seuraavasta luettelosta. Kuvasisällön tyyppi merkitään yleisen termin kuvitettu sijasta tai jälkeen.
kaavio
kartta



Ilmiasu
KenttäInd. Sisältö Huomautus

300 ## $a 1 verkkoaineisto : $b kuvitettu, karttoja

300 ## $a 1 onlineresurs (192 sidor) : $b illustrationer, diagram

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua)

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua) : $b kuvitettu, karttoja

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua, 14 numeroimatonta sivua) : $b kuvitettu

300 ## $a 1 verkkoaineisto

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua) : $b kuvitettu

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua) : $b kuvitettu, karttoja,kaavioita

300 ## $a 1 verkkoaineisto (192 sivua) : $b kaavioita, karttoja

300 ## $a 1 verkkoaineisto (211 sivua) : $b kuvitettu PDF-lukijan mukaan?

300 ## $a 1 verkkoaineisto (15 numeroimatonta sivua, 192 sivua) : $b kuvitettu

300 ## $a 1 verkkoaineisto 211 sivua PDF-lukijan mukaan?

numeroimattomia sivuja? kaavioita? -> ohjeet tarvitsevat tarkennusta



Ilmiasu
256 Elektronisen aineiston ominaisuudet
Sovellusohje 256: kenttää ei käytetä RDA:n mukaisessa kuvailussa!

KenttäInd. Sisältö Huomautus
256 ## $a Tekstiä 1 kpl 

347 Digitaalisen tiedoston ominaisuudet
RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi
Tiedostotyyppi merkitään, jos tieto on helposti todennettavissa ja sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai 
valinnan kannalta.

KenttäInd. Sisältö Huomautus
347 ## $a tekstitiedosto $b PDF 1 kpl 

Merkitty oikein, mutta onko tarpeen käyttää?



Väitöskirja
RDA 7.9 (lisäydinelementti): Väitöskirjaa tai muuta akateemista opinnäytettä koskevat tiedot
RDA 7.9.3 SKL: Lisäydinelementti. Oppiarvon myöntäväksi yhteisöksi merkitään yliopisto ja haluttaessa tiedekunta.

Googlaamalla selviää, että tuohon aikaan nimenä: Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta

KenttäInd. Sisältö Huomautus
502 ## $a Doktorsavhandling : $c Jyväskylän yliopisto, $d 2010. 1 kpl
502 ## $a Väitöskirja : $c Jyväskylän yliopisto, $d 2010. 11 kpl
502 ## $a Väitöskirja : $c Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, $d 2010.1 kpl
502 ## $a Väitöskirja : $c Jyväskylän yliopisto, kauppatieteellinen tiedekunta, $d 2010. 1 kpl
502 ## $a Väitöskirja : $c Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, $d 2010. 2 kpl
502 ## $a Väitöskirja :$c Jyväskylän yliopisto, kauppakorkeakoulu, $d 2010. 1 kpl
502 2 kpl



Väitöskirja

Sovellusohje 500 & Metatietosanasto: Esseeväitöskirja

KenttäInd. Sisältö Huomautus
500 ## $a Artikkeliväitöskirja. 2 kpl
500 ## $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 artikkelia. 1 kpl
500 ## $a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta. 4 kpl
500 ## $a Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta. 1 kpl
500 ## $a Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 esseetä. 1 kpl - ok?
500 10 kpl - ok

Esseeväitöskirja VAI Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 esseetä VAI 
Esseeväitöskirjan yhteenveto-osa ja 4 eripainosta?

Eripainoksen määritelmä?



Väitöskirja

RDA 19.3 Teokseen liittyvä muu toimija - oppiarvon myöntävä yhteisö

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus
710 2# $a Jyväskylän yliopisto, $e oppiarvon myöntävä yhteisö. $0 (FI-ASTERI-N)000001517 1 kpl
710 2# $a Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, $e oppiarvon myöntävä yhteisö. $0 (FI-ASTERI-N)0000296421 kpl
710 2# $a Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu, $e oppiarvon myöntävä yhteisö. $0 (FI-ASTERI-N)000029642 1 kpl

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus
655 #7 $a väitöskirjat $2 slm/fin $0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1227 10 kpl
655 9 kpl

Jyväskylän yliopisto VAI Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta ?
Ylipäätänsä kentän käyttö

Melindassa slm/fin <-> slm/swe ajoja
Melindan korjausajolistalla 'väitöskirjat' termin lisääminen

655 Aineiston lajityyppi/muoto

http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1227


Tiivistelmä
RDA 7.12 Sisällön kieli (lisäydinelementti) ← mutta ei ilmeisesti kaikissa tapauksissa
RDA 7.12.1.3 Sisällön kielen merkitseminen
... merkitään, jos niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

KenttäInd. Sisältö Huomautus
041 0# $b eng $b fin 1 kpl
041 0# $b fin $b eng? - 13 kpl
041 0# $b fin $b eng 3 kpl
041 0# 2 kpl

sovellusohje ei mainitse mitään kielen poisjättämistä; "041$b fin" 
yksistään on väärin

suositusjärjestys on: fin, swe, smi, eng, ger, fre, rus, spa, ita, por ???

Sovellusohje 246: Tiivistelmän nimekkeestä voi tehdä lisäkirjauksen kenttään 246

KenttäInd. Sisältö
246 30 $a Esseitä perheiden muutosta …
246 31 $a Esseitä perheiden muutosta …
246 31 $a Esseitä perheiden muutosta …
246 1# $i Suomenkielisen tiivistelmän nimeke: $a Esseitä perheiden muutosta …
246 1# $i Tiivistelmän nimeke: $a Essays on family migration…
246 1# $i Tiivistelmän nimeke: $a Esseitä perheiden muutosta Suomessa

???



Tiivistelmä

Kenttä Ind. Sisältö
520 3# $a Esseitä perheiden muutosta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta Suomessa.
520 ## $a Esseitä perheiden muutosta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta Suomessa.
520 3# $a Esseitä perheiden muuutosta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta Suomessa.
520 2# $a Sisältää taulukoita.
520 3# $a The thesis inspects ...
520 ## $a The thesis inspects ...
520 3# $a Väitöskirja keskittyy perheiden ...
520 ## $a Väitöskirja keskittyy perheiden ...
520 ## $a Essays on family migration and geographical mobility in Finland: The thesis inspects ...

520 ##
$a Esseitä perheiden muutosta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta Suomessa. Väitöskirja 
keskittyy perheiden ...

520 ##
$a Esseitä perheiden muutosta ja maantieteellisestä liikkuvuudesta Suomessa: Väitöskirja 
keskittyy perheiden ...

520 3# $a Tiivistelmä: Väitöskirja keskittyy perheiden ...
520 3# $u https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki…
520

RDA 7.10 Sisällön yhteenveto

Sovellusohjetta pitää parantaa

https://www.ptt.fi/julkaisut-ja-hankkeet/kaikki-julkaisut/essays-on-family-migration-and-geographical-mobility-in-finland.html


Sarjatiedot
RDA 2.12 Sarjatiedot (ydinelementti)
RDA 2.12.3 Sarjan rinnakkainen päänimeke
RDA 2.12.2.2 Sarjan päänimeke (ydinelementti)
RDA 2.12.8.2 Sarjan ISSN-tunnus (ydinelementti)
RDA 2.12.9.2 Sarjan numerointi (ydinelementti)

KenttäInd. Sisältö

490 0#
$a PTT julkaisuja ; $v21
$a PTT Publications ; $v21

490 1# $a PTT Publications, $x 1796-4768 ; $v 21
490 1# $a PTT julkaisuja = $a PTT publications, $x 1796-4768 ; $v 21
490 1# $a PTT julkaisuja = $a PTT publications, $x 1796-4768 ; $v 21
490 1# $a PTT julkaisuja = $a PTT publications, $x [2489-9739] ; $v 21
490 1# $a PTT julkaisuja = PTT Publications, $b 1796-4768 ; $c 21
490 1# $a PTT julkaisuja = PTT Publications, $x 1796-4768 ; $v 21
490 1# $a PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v 21
490 ## $a PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v 21

RDA 2.3.2.4 Useammalla kielellä ja/tai 
kirjoitusjärjestelmällä oleva nimeke
... valitaan päänimekkeeksi nimeke, 
joka on aineiston pääsisällön kielellä 
→ englanninkielinen



Sarjatiedot
RDA 2.12.8.2 Sarjan ISSN-tunnus (ydinelementti)

Huom! Oikea ISSN selviää vain katsomalla Fennicasta kausijulkaisun ISSN versus 362 numerointi

Fennican lehtitietue https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.4038553#details
007 cr
022 1796-4768
245 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja   aineistossa: PTT julkaisuja
362 19-20.    aineistossa: 21
785 00 $t PTT julkaisuja $c (Verkkoaineisto) $x 2489-9739 (ind2=0 seuraaja)

Fennican lehtitietue https://kansalliskirjasto.finna.fi/Record/fikka.4297531#details
007 cr
020 2489-9739
245 PTT julkaisuja    ok
362 21-  ok



Sarjatiedot

RDA 2.17.11 Huomautus sarjatiedosta

KenttäInd. Sisältö
500 ## $a Julkaisun oikea ISSN 2489-9739.
500 ## $a Julkaisun oikea ISSN 2489-9739.
500 ## $a Oikea ISSN: 2489-9739.
500 ## $a Oikea ISSN-tunnus: 2489-9739.
500 ## $a Julkaisun ISSN 2489-9739.
500 ## $a Julkaisussa virheellinen ISBN 1796-4768.

Sovellusohjeen fraasi: Julkaisun oikea ISSN

Metadatasanaston fraasi: Oikea ISSN:



Sarjatiedot
Kenttä Ind. Sisältö

830 #0 $a PTT julkaisuja = $a PTT publications, $x 1796-4768 ; $v 21

830 #0 $a PTT julkaisuja, $x 2489-9739 ; $v 21.

830 #0 $a PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v 21.

830 #0 $a PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v nro 21.

830 #0 $a Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, $x 2489-9739 ; $v 21.

830 #0 $a Pellervon Taloudellisen Tutkimuslaitoksen julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v 21.

830 #0 $a PTT julkaisuja = PTT Publications, $x 1796-4768 ; $v 21.

830 #0 $u PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v nro 21.

830

Mallivastaus:

Kenttä Ind. Sisältö Huomautus

490 1# $a PTT publications = $a PTT julkaisuja, $x 1796-4768 ; $v 21 valinnainen

500 ## $a Julkaisun oikea ISSN 2489-9739. Oikea ISSN:

830 #0 $a PTT julkaisuja, $x 2489-9739 ; $v 21



Kuvailun yhtenäisyys ja laatu?

• Kuvailujen yhtenäisyydessä ja laadussa oli toivomisen varaa

• Tarvitaan parempia ohjeistuksia ja yhtenäistettyjä käytäntöjä
• KUMEA, yhteistyö muiden ryhmien kanssa

• Olisiko tarvetta tiukemmille säännöille valinnanvapautta karsien? 
Selkeän ohjeistuksen pitäisi parantaa kuvailun yhtenäisyyttä ja laatua



• Kiitos!

ville.huhtala ät helsinki fi


